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Euskaltegiko arratsalde-
ko B1eko taldea osatzen 
dugunok jakin genuen 
gure herrian proiektu polit 
bat sortu zela iaz: “Etxe-

barri oinez” du izena. 
Artikulu honekin hirurak 
erakutsiko dizkizuegu, 
eta guk aukeratu eta egin 
genuenaz idatziko dugu.

Udalak, panelen eta 
seinaleen bidez, hiru ibil-
bide proposatzen dizkigu.

Proiektu honen helbu-
ruak dira Etxebarri eta 

ingurua ezagutzea, kirol 
pixka bat egitera anima-
tzea eta aisialdia goza-
tzeko aparteko plana.

Esan bezala, hiru dira 
ibilbideak. Bakoitzak 
zailtasun maila desber-
dina dauka, baina hi-
rurak dira aproposak 
edozein adinarentzat.

ETXEBARRI 
OINEZ
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Guk aukeratu genuena 
lehenengoa izan zen, 
hau da, ibilbide urdi-
na, herri barrukoa.

Udalak argitaratu duen 
triptikoa eskuan hartu, 
eta euskaltegitik abiatu 
ginen San Esteban eli-
zaraino Bekosolo parkea 
gurutzatuz. Kebrantezarra 
parkera heldu, eta argaz-
ki batzuk atera ondoren, 
bueltatxo bat egin ge-
nuen aintzineko kanpo-
santutik. Geroago, berriro 
Bekosolotik, egin berria 
den metroko 3.lineako 
geltokiraino heldu ginen. 

Handik Santa Ana ba-
selizaraino eta ibaia-
ren gaineko zubiraino. 
Zubiaren beste aldean 
dagoen Zubiondo erro-
ta eta Legizamon jau-
regia ikusi genituen. 
Ibilbidean agertzen ez 
den Boketeraino ere joan 
ginen, Bilbora oinez nola 
joan daitekeen ikusteko 
asmoz. Bukatzeko, me-
troko geltokirantz joan 
ginen ondoan dagoen 
parketxoa gurutzatuz, eta 
haraino helduta, Meta-
kal kaletik euskaltegi-
ra buelta egin genuen 

(baina lehenago potetxo 
bat hartzeko denbo-
ra ere izan genuen). 

Ordubete atsegina pa-
satu genuen, eta aprobe-
txatu genuen argazkiak 
egiteko eta mintzaprak-
tika asko egiteko.

Animatu zaitezte egi-
tera Etxebarri hobeto 
ezagutzeko, eta sasoian 
jartzeko, hori baita egu-
neroko gauzez desko-
nektatzeko modurik 
hoberena. Gu hurrengoa 
prestatzen hasiak gara.

Lehenengoa: Herri barruko ibilbidea. Zailtasun gabeko ibilbidea. 
4,5 km. Ordu betean egin daiteke. Urdinez dago seinalizatuta.

Bigarrena: Zuztarretik oinez ibilbidea. 418m-ko jaitsiera-desnibela dauka. 
7,7 km. Bi ordu eta 50 minutuan egin daiteke. Berdez seinalizatuta dago.

Hirugarrena: Udalerriaz gaindiko ibilbidea. 519 m-ko 
igoera-desnibela du. 9.9 km. Hiru ordu eta 35 minutuan 
egin daiteke. Horiz seinalizatuta dago.

Arratsaldeko B1eko taldea



BIZIPOZ 
ZENTROA
Orain dela urte bat Etxeba-
rrin BIZIPOZ zentroa  ireiki 
zen eta oraindik jende as-
kok ez du ezagutzen; horre-
gatik, eta Zebarrik ematen 
duen aukera aprobetxatuz, 
BIZIPOZ ezagutzera eman-
go dugu.

BIZIPOZ  Bizkaiko Foru Al-
dundiak bultazatuko egitas-
mo aitzindaria da eta horren 
helburua da menpekotasun 
arriskuan dauden edo 1. 
mailako menpekotasuna 
duten adinekoen autono-
mia maila hobetzea . Men-
dekotasunaren prebentzio 
ekintzetan espezializatuta-
ko doako foru zerbitzua da.

BIZIPOZ pizka bat gehiago 
ezagutzeko Eva Pinarri, zer-
bitzu honen erabiltzaile bati, 
elkarrizketa bat egin diogu.

Eva nola ezagutu zenuen 
BIZIPOZ zentroa?

Nire alabari esker ezagu-
tu nuen. Ni alarguna naize-
nez ,denbora luze bakarrik 
egoten naiz eta berak ani-
matu ninduen etortzeraa.
Lehenengo egunean  ba-
karkako elkarrizketa Joana 
psikologoarekin izan nuen,  
jakiteko zeintzuk diren gure 
beharrak.

Irakurleek zer egin behar 
dute joan nahi badute?

Batez ere gogoa izan 
beste pertsona batzuekin 
topatzeko eta komunikatze-
ko.
Nahiz eta ezinbestekoa ere 
izan 60 urte baino gehiago 
edukitzea eta autonomia 
izatea bere kabuz molda-
tzeko.

Zeintzuk dira ekin-
tzak eta zein da 
gehien gustatzen 
zaizuna?

Badaude ekintz 
ugari: funtzio kog-
nitibo eta psikoa-

fektiboa mantentzeko, lo-
tura sozial eta harremanak 
sortzeko eta mantentzeko…
Esaterako, ni Evarekin oroi-
mena lantzen ari naiz eta 
Nerearekin zineforuma egi-
ten dugu . Agian teknolo-
gia berriak ere egingo dut, 
nahiz eta pentsatu ez naize-
la gai egiteko, Montxori es-
ker  gai sentituko naiz.
Ez dakit zein den gehien 
gustatzen zaidana, baina 
argi eta garbi dago talde 
profesionalei esker zentro 
hau oso berezia dela. Ha-
rreran daudenak (Laura eta 
Izakun) barreterapia egiten 
duena (Eva)... Guztiok dira 
oso maitagarriak eta beti iri-
barrez hartzen gaituzte.

Goizeko B2 trinkoa
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Horren lekuko, Iñaki Gilen 
esperientzia dugu. 
Galdera batzuk egin dizkiogu:

Zergatik erabaki duzu herri-ortu bat 
edukitzea?
Txikitan aitak ortu bat zeukan eta egu-
nero zegoen lurra lantzen. Nik askotan 
laguntzen nion asko guztatzen zitzai-
dalako. Orain, ordea, herri- ortuari es-
ker, nik neuk lan egin dezaket lurra eta 
produkto ekologikoak jaso ditzaket.

Nolakoa da zure eskarmentua ortua-
rekin? 
Oso positiboa izaten ari da. Ortuan 
elkarri laguntzen diogu eta beteranoek 
aholku asko ematen dizkidate.

Orduan, merezi du ortu bat izatea?
Uste dut baietz. Nahiz eta negua oso 
gogorra izan den lurra lantzeko, uda-
berria heldutakoan landareak bizkor 
hazten ari dira eta dagoeneko hasi 
naiz barazkiak etxera ematen. Umeen-
tzat opari ederra da barazkiak asko 
gustatzen zaizkielako.

HERRI-ORTUAK

Gaur egun gero eta herri-ortu gehia-
go daude jendeak produktu naturalak 
nahiago dituelako eta erostea zaila de-
nez, beste aukera batzuk bilaten  ditu 
eta haietariko bat herri-ortu bat  aloka-
tzea da.

Etxebarrin horretarako aukera dago. 
Inguramen sailan antolatzen dira eta 
esan daiteke proiektuak onarpen zaba-
la izaten duela.

Etxebarriko herri-ortuak herrian bertan 
daude, San Antonio auzoan, hain zu-
zen ere. Nahiko handiak  dira  familia 
batek jan ahal izateko ; ura eta lana-
besak badauzkate, eta beharra da-
goenean konposta ekartzen da lurra 
hobetzeko.

Horietariko bat izateko jarraitu behar 
diren urratsak ondorengoak dira: lehe-
nik, udalaren zerrendan izena eman 
behar duzu. Bigarrenik, erabakia itxa-
ron behar duzu kontuan hartuta herri-
koek lehentasuna daukatela. Eskaera 
gehiago baldin badago plaza baino, 
zozketa egingo da. Hirugarrenik, ego-
kitzen bazaizu ikastaro bat egin behar 
duzu lurra nola prestatu  eta landatu 
ikasteko. Azkenik, giltza jaso behar 
duzu. Dagoenako herri-ortuarekin go-
zatzen hasi zaitezke bi urtez.

Oso eskarmentu ona da  jasotzen di-
tuzun produktuak kalitate handikoak 
direlako eta supermerkatuan erosten 
dituzunekin desberdintasun itzela na-
bariko duzulako.
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1. Zenbat denbora pasatzen du seme-alabak etxeko lanak egiten?
 � Ordu bete egunero.
 ~ Denbora gutxi. Egia esateko, batzuetan ezer ere ez. Izan ere, ikas-

tolan proiektu berri bat frogatzen ari dira eta hor bertan egiten 
dute lan guztia. Gauza berri bat da eta pozik nago ikasten dutelako 
zertarako balio duten gauzek bizitzan aplikatzeko.

2. Gehiegizkoa dela uste duzu? Zergatik?
 � Bai, beste guraso batzuekin egon gara orain dela gutxi justu hori 

komentatzen.
 ~ Proiektu berri hau dela eta, orain egiten dutenarekin ondo nago.

3. Oporretarako lanak bidaltzea zer iruditzen zaizu?
 � Guztiz txarto. Bere gainean egon behar izaten dugulako.
 ~ Lanik ez, baina irakurtzeko bidaliko nieke kurtsoan zehar dagoe-

neko egin dutelako lan nahikoa. Uda eta oporrak ondo pasatzeko 
izan beharko lirateke.

4. Uste duzu heziketarako onak direla?. Hau da, eskolan ikastaroa 
indartuko dute?

 � Bai, izango dira baina denbora gehiegi.
 ~ Indartzeko ez, igual ikasteko ohitura hartzeko gero batxilergoa 

gainditzeko.

UMEAK VS ETXEKO LANAK
Azkenaldian, umeen etxeko lanarena pil-pilean dabilen gaia denez 
inkesta bat egitea erabaki dugu gurasoen iritzia ausnartzeko. Hori dela 
eta, Etxebarritik atera gara galdera hauekin eta bi gurasoren iritzia jaso 
dugu:
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5. Umeek gustura egiten dituzte?
 � Printzipioz bai, baina beti egon behar du pentsatzen ez daukala 

aisialdirik.
 ~ Ez

6. Bakarrik egiten dituzte?
 � Bai baina azkenaldi honetan matematikak kostatzen zaizkionez...
 ~ Bai

7. Berdin laguntzen diozue bai aitak bai amak?
 � Bai, dagoena.
 ~ Ez dute laguntzarik behar izaten.

8. Kostatzen zaizue?
 � Aljebrarekin....
 ~ Ez dute laguntzarik behar izaten.

9. Euskaraz egiten dituzue?. Nola moldatzen zara?
 � Bai eta oso ondo moldatzen gara.
 ~ Bai, baina egia esateko ez diet inoiz lagundu ez bati ez besteari.

10. Etxeko lanez gain, beste ezer egiten dute?
 � Dantza, musika, eskalada...
 ~ Musika eskola, bertsolaritza, atletismoa...

11. Haien kabuz jolasteko astirik badute?
 � Saiatzen gara momentu bat bilatzen bai haien artean jolasteko 

baita gurekin ere.
 ~ Bai, baina jolasteko... youtube, instagram edo programa horietan 

egoteko esango nuke.

12. Beraz, norentzat da ona etxeko lanak egitea?
 � Guztiontzat. 
 ~ Ez dakit, haientzat izango da, baina lan asko bidaltzen badizkiete 

ez da hain ona izango.

Guk ere gure iritzia eman nahiko genuke. Denok dakigunez, etxeko la-

nak egiteak bere alde ona eta bere alde txarra ditu. Alde onari dagokio-

nez, egia da klasean lantzan diren gaiak gero etxean indartzen badituz-

te, orokorrean emaitzak hobeak izango dira ikastaro amaieran. Baina, 

horrek bere alde txarra ere izaten du. Izan ere, umeek ez dute denbora-

rik aisialdian beraien adineko gauzak egiteko.
Gure ustez gauza bakoitzak bere momentua eta bere lekua dauzka. 

Hori dela eta, ikastetxeak ikasteko erabiliko beharko genituzke eta ka-

leak, aldiz jolasteko.

Astearte eta ostegunetako C1 taldea



ARIKETA PRAKTIKOAK  Ezer baino lehen, ezinbestekoa 
da jarrera aldatzea bizitzan izaten diren gertaerei aurre 
egiteko. Horretarako, honako lau ariketa hauek ditugu:

MINDFULNESSA
Mindfulnessa budista meditazioan oinarritutako teknika da, eta  mendebaldean 
Ameriketako Estatu Batuetako Jon Kabat-Zinn irakasleari esker ezagutu dugu. Teknika 
hau arreta momentuan jartzean datza, gorputzeko sentimendu onak zein txarrak eta 
arazoak edo ardurak alde batera utzita, etorkizunean eta iraganean pentsatu gabe. 

ZERTAN LAGUN GAITZAKE ?
Mindfulnessak aplikazio ugari dauzka. Nahiz eta 
azkenaldian gure gizartean modan dagoen bizi-filosofia 
izan, jatorriz arlo klinikoan du aplikazio garrantzitsuena. 
Izan ere, zenbait gaitz psikologilo hobetzen laguntzen 
duela frogatu da, hala nola depresioa eta antsietatea.

Beraz, mindfulnessak bi arlotan lagun gaitzake; batetik, gure 
nerbio sistema edo antsietatea maila egokian izaten; eta bestetik, 
geure burua ondo ezagutzen eta zoriontasun osoa izaten.

GORPUTZAREN BEHAKETA. Egin eserita edo zutik, itxi 
begiak,  ipini arreta arnasketan eta nabaritu  nola 
zeharkatzen duen arnasak gure  gorputza.

GOMENDIOAK
Komeni da egunean 10, 15 edo 20 minutu praktikatzea.telebista 
itzaltzea, sakelako telefonoa urrun izatea, eta otorduetan zaporeetan, 
ukimenean, dastamenean eta usainetan arreta jartzea.

Estresatuta bazaude, mindfulnessa da zure konponbidea!

Astelehen eta asteazkenetako C1 taldea

ARNASKETA AINGURA. Arnasketa ariketetan 
oinarrituta dago, eta  egokia da 
piloto automatikoa itzaltzeko. 

1)

2)

3)

4)

MINDFULNESS GOSARIA. Eguna ondo eta beste 
modu batean hasteko, goizean leku lasai ba-
tean eseri, telebista itzali eta isiltasunean egon. 

MOMENTUKO SOINUETAN ARRETA JARTZEA. Pentsa-
mendu onak zein txarrak alde batera utzita, zentra-
tu gure inguruan nabaritzen ditugun soinuetan.
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BILBAO

MamiIfit Bizkaiko enpre-
sa bat da, eta emakumeen-
tzako hainbat gimnasia eta 
fitness zerbitzu eskaintzen 
ditu. Enpresa hau haurdun 
geratu baino lehen dauden 
emakumeentzat, haurdun 
daudenentzat eta erdituta-
koentzat da, emakumeek 
osasun fisiko eta mental ona 
izan dezaten.
Jarraian, Mamifit enpresako 
langileetako bati egindako 
elkarrizketa duzue:

NOIZ ETA NOLA SORTU ZEN ?
Mamifit Bilbao orain dela urte 
eta erdi sortu zen.  Teresa,  baz-
k ideetako bat,  Canar i asen 
haurdun geratu zen eta baka-
rrik zegoenez,  hainbat leku bi-
latu zituen ariketa fisikoa egi-
teko haurdunaldian,  eta hor 

Mamifit Las Palmas ezagutu 
zuen.
Las Palmasen bi urte bizi izan 
zen,  eta bai haurdunaldian,  
bai erditu eta gero,  Mamifitera 
joan zen.
Bilbora bueltatu zenean,  kon-
turatu zen gabezia hori he-
men zegoela,  horregatik,  Sa-
rarekin erabaki zuen frankizia 
hori hartzea.

ZEIN DIRA IKASTAROEN 
HELBURUAK ?
Bi helburu nagusi daude.  
Alde batetik,  haurdun dauden 
emakumeak kirola egitea edo 
sasoian egotea.  Eta beste 
alde batetik,  umea izan 
ondoren,  haiekin kla-
sera joatea ariketa 
fisikoa egiten jarrai-
tzeko.
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NOLAKO EBOLUZIOA IZAN DU 
ENPRESAK ?
Hasieran kostatu zitzaien has-
tea,  baina denborarekin jen-
dea joan zen Mamifit ezagu-
tzen eta gaur egun gero eta 
jende gehiago klasera joaten 
da.  Horregatik,  bi pertsona 
kontratatu behar izan dituzte.

NORI ZUZENDUTA DAGO 
MAMIFIT ?
Haurdun daudenei,  seme-ala-
bak izan dituzten emakumeei,  
eta horretaz aparte,  ariketa fi-
sikoa egin nahi duen edozein 
emakumeri zein gizoni.

ZER MOTATAKO ARIKETAK 
EGITEN DIRA ?
Hipopresiboak,  tonifikazioa,  
zalutasuna,  artikulazioen mu-
g ikortasuna,  ar iketa kard io-
baskularrak,  eta abar.

NON EMATEN DIRA IKASTA-
ROAK ?
Mamifitek ez dauka leku fin-
korik.  Harremanetan jartzen 

gara hainbat haurtzandegita-
koekin,  pilates zentroetakoe-
kin...  haiekin lan egiteko.  Ho-
rrela,  hainbat auzotan lan egin 
dezakegu.

NOLA KOBRATZEN DIEZUE 
BEZEROEI ?
Egoeraren arabera.  Pertsona 
bakoitzak hilabetero ordain-
tzen du bere kuota.  Eta beste 
aukera batzuk ere badaude,  
adibidez,  klase pertonalak eta 
udalak zerbitzua kontratatzen 
badu.

ZER MOTATAKO FORMAKUNT-
ZA BEHARKO LITZATEKE 
ZUEKIN LAN EGITEKO ?
Gorputz Hezkuntzako lizen-
tzia edo Fisioterapeuta izatea.

NOLA IKUSTEN DUZU MA-
MIFIT BILBAO ENPRESAREN 
ETORKIZUNA ?
Ikusten dugu klaseak ematen 
gero eta leku gehiagotan,  eta 
emakume eta gizon gehiago 
Mamifiten lan egiten.

7. TALDEA



Denok dakigunez, Euskal Herrian 
ohitura handia dago txokoekin. Baina, niri intere-

satzen zaidana da leku horietara emakumeak ezin sar-
tzearen zergatia jakitea. Horretarako, lehengo eta behin, zerbait gehia-
go jakin behar dugu Euskal Kulturan emakumeak izan zuen rolari 
buruz. Antza denez, emakumea funtsezko zutabea zen bai familian, 
bai lanean. Are gehiago, Euskal historian eta Euskal mitologian ema-
kumeak ahalmenaren irudi ziren:

• Mari: Euskal mitologiako jainkosa nagusia.

• Anbotoko Dama: lurreko eta naturako magoa.

• Lamiak: gizonek maitemintzeko gai ziren gero bakarrik uzteko. 

• Sorginak: jakitura handiko pertsonak ziren.

Eta garai hartako emakumea oso langilea zen:

• Etxean: 
“etxekoandrea” zen eta etxeko lan guztiez arduratzen zen.

• Baserrian: 
lan egiten aritzen zen, bai abeltzaintzan, bai nekazaritzan.

• Arrantzalearen etxean: 
gizona kanpoan egon bitartean familiaburua zen. 
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Historialarien arabera, emakumea 
gai zen lanik gogorrenak eta penagarrienak egite-

ko. Eta nahiz eta gezurra iruditu, kontua da hori baka-
rrik hementxe gertatu zela, ez Europan ez beste leku batzuetan. Zalan-
tza izpirik gabe, bistan da emakumea izugarri garrantzitsua zela; hala 
eta guztiz ere, denboraren poderioz, konturatu gara errealitatea ez zela 
guk pentsatzen genuen bezalakoa, izan ere, emakumeak ez zeukan bo-
tere absolutua. Horrek esan nahi du bere boterea fikzio hutsa zela, izan 
ere, jabeak eta andreak izateko, familian autoritatea izateaz gain, beste 
arlo batzuetan ere eduki behar izango luke; hots, erlijioan, kulturan, 
kirolean, politikan, ekonomian, heziketan eta abarrean. Hori dela eta, 
Euskal gizartea “matriarkalista” zela esaten dute. 

Hori guztia esanda, txokoak edo elkarte gastronomikoak sortzearen 
zergatia hobeto ulertuko dugu. Izan ere, badirudi garai hartan gizo-
nak emakumearen boteretik ihes egiteko beharrean zeudela, eta euren 
etxean ez zeukatenez autoritaterik, pentsatu zuten behar-beharrezkoa 
zela esku hartzea libreak sentitzeko emakumeen presentziarik gabe. 
Beraz, horrela sortu ziren txokoak. Esanak esan, pentsatu ahal izango 
genuke  beste garai batzuei buruzko kontuek hitz egiten dugula, baina, 
zoritxarrez, sinestezin iruditu arren, gaur egun, oraindik emakumea 
ezin da elkarteren baten sartu, Gaztelubide elkartean, hain zuzen ere. 
Eta beste elkarte batzuetan sartu ahal da, baina sukaldean izan ezik. 

Aurreko guztia laburbilduz, komeni da gogoeta sakona eta zorrotza 
egitea eta, dudarik gabe, kontuz ibili behar dugu historiak esandakoa-
rekin, izan ere, kasu honetan bezala, emakumearen boterea ameske-
ria hutsa izan da. Horretaz aparte, azpimarratu behar da, gaur egun, 
oraindik badagoela gizon eta emakumeen arteko ezberdintasuna, eta 
ez dugu ahazterik matxismoaren aurka borrokatu egin behar dugu-
la zama horri aurre egiteko. Gauzak horrela, aurrera jarraituko dugu 

atzerantz begiratu gabe. 
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1) Blurred lines – Robin Thicke, T.I eta Pharrell
Abesti honetan bere letran esaten du gizona harrapatzailea dela emakumeekin, nola, norekin eta 
nahi duenean. Kanta hau oso famatua da eta kritikatua izan zen bortxaketen biktimengatik, esaldi 
batzuek bortxatzaileek esaten zutena gogorarazten baitie.

2) All about that bass – Meghan Trainor
Abesti honek engainatu egiten du. Meghan Trainorrek barre egiten die 
emakume argalei eta esaten du emakume lodiak direla gizonek nahi dituz-
tenak. Hau ez da bidea, garrantzitsuena zeure burua maitatzea da, gorputz 
estereotipoei aurre egin behar diegu.

3) Jealous – Nick Jonas
Harremanetan jeloskorra izatea ez da ona, inor ez da inorena. Abesti ho-
netan Nick Jonas dudatsua da, konfidantzarik gabea, eta konplexu handia 
dauka bere harremanekin.

4) Hey mama – David Guetta eta Nicki Minaj
Artista famatu hauek ere ez dira libratzen. Abesti honetan gizonaren morroia bezala tratatzen dute 
emakumea. “ Bai, bazkaria egingo dut. Bai, etxeko lanak egingo ditut. Gainera, gozoa hartuko dut 
zuk jan dezazun. Izan nire nagusia eta errespetatuko zaitut. Esaten didazun edozer gauza, txistua 
botaz esan, hori baita jokoa”.

5) Rude – MAGIC!
Zenbat aldiz abestu duzu kanta hau? Bai, askotan ipintzen dute, baina 
abesti hau pixka bat matxista da. Mutil batek neska bat maite du baina 
aitaginarrebari ez zaio gustatzen. Bi gizonek neskaren gainean aukeratu 
behar al dute? Eta neskaren iritzia bost axola, ala?

6) Vegas – Eminem eta Nicki Minaj
Rap kanta honek ika-mika handia piztu du; izan ere, Eminen abesti ho-
netan oso gogorra da. Nicki Minaj bortxatzeko aukera agerian uzten du: 
“ Jar ezazu hori alde batera, bortxaketaren txilibituari egin putz”.

Musikak eragina du kulturan eta pre-
sente egoten da gure egunerokoan. 
Edonon entzun dezakegu, irratian, 
telebistan, jaietan eta abar. Baina, ba 
al dakigu errealitatean zer entzuten 
dugun?
Orokorrean musika ipintzen dugu 
animatzeko eta dantzatzeko, baina 
gutxitan pentsatzen dugu musika ho-
rren hitzetan. Rock-ean eta pop-ean 
ez ezik haurrentzako abestietan ere 
badaude indarkeria goraipatzen dute-
nak, bai matxista bai arrazista bai eta 
homofoboa ere. Gainera, hainbatetan 
harreman toxiko eta estereotipoen 
alde ere egiten dute.
Abesti hauek,  gaur egun ez lukete 
gure gizartean lekurik eduki beharko, 

baina entzuten jarraitzen dugu eta beren egileak miresten ditugu.
Azkenean musika produktu kulturala da, eta egileek nahi dute gazteen artean beren mezua saldu; 
izan ere, mezuak gazteengan eragin handia du.
Badaude entzun, abestu eta dantzatu ditugun abesti gogor eta iraingarri asko. 
Hemen adibide batzuk:
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7) Animals – Maroon 5
Seguru hau ez zenuela espero. Konposaketa handia da, eta sexista ere bai. “Emakumea harrapa-
tzea eta animaliek bezala jatea”, horri buruz hitz egiten du.

8) Cuatro babys – Maluma
Bideoklipean emakumeak objektu sexualak bezala agertzen dira, eta letra ere oso matxista da: 
“ 4 neskaz maiteminduta nago. Beti nahi dudana ematen didate, nik esaten diedanean txortan 
egiten dute. Inork ez dit trabarik jartzen. Lehenak itxaropena galtzen du, kanpoan isurtzen banaiz 
haserretu egiten da. Bigarrenak, zorroa dauka eta barruraino sartzeko ordaintzen dit. Hirugarre-
nak estresa kentzen dit, hirutan jarraian egiten dugu txortan beti. Laugarrenari ilargia jaisten diot, 
baina berak Malumarekin eta nirekin batera nahi du”.

9) Tonight ( I’m f*** you) – Enrique Iglesias, Ludacris eta DJ Frank
Abesti honek elkartze sexualari buruz hitz egiten du eta berriro ere gizona da menperatzailea.

10) I’m a slave 4U – Britney Spears
Abesti probokatzaile hau oso sexista da, inork ez du inoren esklabua izan behar.

11) Love the way you lie – Eminem eta Rihanna
Abeslariak esaten du bere bikotekideak erretzen diola baina gustatzen zaio-
la nola min ematen dion eta nola esaten dizkion gezurrak.

12) Anaconda – Nicki Minaj eta Drake
“Nire anacondak ez du ezer nahi, ipurdi ona ez baduzu, behintzat”. Bideoan 
abeslaria emakumeekin dantzan agertzen da ia biluzik twerk dantzatzen, 
objektu hutsak bailiran.

13) Wiggle – Jason Derulo eta Snoop Dog
“ Zuk badakizu zer egin ipurdi horrekin. Horrela mugitu!”. Emakumea sexu- objektu bihurtzen du.

14) Picky – Joey Montana
Emakumeak ez esaten duenean, ezetz da, baina gizonak pentsatzen du saiatzen jarraitzen badu 
emakumeak iritzia aldatuko duela. Hori jazarpena da, ez aukera bat.

15) La muda – Kevin Roldan eta Cali & Dandee
Polita, isilik eta bere aginduetara, horrelakoa izan behar du emakumeak. “ Emakume polita eta 
isila nahi dut ezer esaten ez didana egun osoan”.

16) Hey Joe – Jimmi Hendrix
“ Nire emakumea tirokatuko dut. Zuk badakizu beste gizon batekin 
ikusi dudala”. Genero indarkeria ez da inoiz justifikagarria.

17) Una de esas – Jesse & Joy eta Alejandro Sanz
Emakumeak gizonari esaten dio bera ez dela “ ligatzen uzten diren 
neskak bezalakoa”. Ligatzen duten edo ligatzen uzten diren emaku-
meak ez al dira errespetagarriak?

18) I used to love her – Guns N’ Roses
“ Maite nuen, baina hil behar izan nuen. Lurretik sei oinera jarri behar 
izan nuen eta oraindik kexaka entzun ahal dut”. Abesti honek genero- indarkeria bultzatzen du.

19) Better than revenge – Taylor Swift
Estatu Batuetako abeslaria beste emakume baten kontra dago gizon berberagatik borrokatzen 
direlako. Batak hau esaten du besteaz: “ Emakume hori ez da santua eta ez da pentsatzen duzu-
na, aktorea da, baina koltxoiaren gainean egiten dituen gauzengatik gehiago ezagutzen dute”.

20) Si me porto mal - Dasoul
Abesti honek gizonek bultzada kontrolaezinak dituztela dituztela esaten du. “ Ez da nire errua 
txarto portatzea, zer bilatzen duzun, zeren bila zauden...nigana hurbiltzen bazara, ez da nire errua 
txarto portatzea, eta iluntasunak jakin nahi du esaten dutena egia den eta gehiago eskatzen dit, 
nahiz eta jakin min eman ahal dizudala”.  
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21) Hoy voy a asesinarte - Siniestro total
Siniestro total taldekoak ez ziren politikoki zuzenak, baina kanta hau benetan gogorra da: “gaur 
hilko zaitut, laztana. Maite zaitut, baina ezin dut gehiago, gaur hilko zaitut, laztana. Berriro ez nau-
zu engainatuko”.

22) Run for your life - The Beatles
Normalean bakeari eta amodioari buruzko abestiak egiten zituen historiako talde ospetsueneta-
koa da, baina abesti honetan, The Beatles taldeak esaten du emakume hila nahiago duela beste 
gizon batekin ikusi baino.

23) Every breath you take - The police
Erromantikoak ematen duten abesti ospetsuenetan ere agertzen dira horrelako mezuak, esate 
baterako, The police-n abesti honetan: “ Hartzen duzun hats bakoitzean, egiten duzun mugimen-
du bakoitzean...zuri begira edukiko nauzu...”, sexu- jazarpen hutsa, inondik inora.

24) Una de dos - Aute
Talde modernoek ez ezik, kantautoreek ere erabiltzen dituzte abesti sexistak. Esaterako, Autek 
1984an idatzi zuen abesti honetan emakume heldu bat bi neraberen truke aldatu nahi zuen.

25) Atrapados en el ascensor - Un pingüino en mi ascensor
Abestiaren gaia da emakume bat igogailuan harrapatzen duela ondoren bortxatzeko. Izan ere, 
azken esaldia hau da: “ Nik ilusio guztia jarri nuen bortxaketa honetan”. Hotzikara eragiten du, 
ezta?

26) La matarè - Loquillo y Trogloditas
Genero bortizkeriaren goraipatzea da, emakume bat hilko dutela aipatzen 
dute abestian, hori bai, musukatu ostean. Taldearen izena bete-betean as-
matu zuten.

27) Niña no te modernices – El Payo Juan Manuel
Gizon honek (zer edo zer deitzearren), abestian esaten du emakumeek ez 
dakitela ezer egiten. Gainera, indarkeria matxista goraipatzen du: “ lepotik 
heldu nion, ohera bota nuen, bere gainera bota, eta sekulako jipoia eman 
nion”. El Payok prentsaurrekoan adierazi izan du emakumeek ezkontzeko 
eta seme- alabak edukitzeko bakarrik balio dutela, eta haien etxeetan egotea baino zeregin ho-
berik ez dutela. Bai, XXI. mendean.

28) No decirle mariquita – Juan de Valladares
Abesti honekin gizon homosexualak defendatu nahi bazituen ere, ez zuen lortu. Izan ere, aurreiri-
tzi homofobikoetan oinarritzen da: “ Ez deitu marikita, izena badu. Eta jainkoak emakume zetorren 
hori gizon bihurtu nahi izan zuen”. Gayen gizontasuna zalantzan jartzen du.

29) Corazon de tiza – Radio futura
Matxoteak bere neska kontrolpean eduki behar duen beste adibide bat da hau. Gizonak bere 
neskalaguna berarekin jolasten ari dela pentsatzen du, eta jipoi batekin mehatxatu egiten du.

30) Nah Apologize – Sizzla
“ Hil ezazu marikoi bat eta egon zaitez harro”. Horixe bera esaten du jamaikar honek. Esan behar 
da Jamaikan homosexualitatea kartzelarekin zigortuta dagoela, eta reggae kanta asko oso ho-
mofoboak direla.

Ikusi ahal izan duzuenez, badira hainbat 
abesti indarkeria goraipatzen dutenak, eta 
badira aipatu ez ditugun beste hamaika 
ere. Hala ere, edonon entzun ditzakegu, 
eta talde horiek kontzertuak ematen da-
rraie edozein herritako plazetan. Besteak 
beste Espainiako erregea lapurra dela 
esateagatik bi rapero kartzelara joango 
dira, baina emakumea edo homosexua-
la erailko dituzula esatea, antza, ez da 
delitua.
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OPERAREN 
ATZEALDEAN
Inoiz pentsatu duzue zer nola-
ko lan gogorra dagoen opera 
baten atzean? Eta protagonis-
tez gain zenbat jende egoten 
den opera bat antolatzeko?

OLBEk (Operaren Lagu-
nen Bilboko Elkarteak) aukera 
eman digu euskaltegiko ikas-
leoi opera barrutik ezagutzeko, 
hitzaldi eta bisita gidatu baten 
bidez. Hona hemen horri esker 
ikasi duguna.

OLBEk urtero prestatzen 
ditu hainbat opera, bai hel-
duentzat, bai txikientzat (OLBE 
txiki). Aurten 4 opera egin di-
tuzte, “I Masnadieri”, “Don Pas-
quale”, “Manon” eta “Salome”, 
hain zuzen ere; maiatzaren 
19tik maiatzaren 28ra “Norma” 
deritzon opera egingo dute.

Baina, zer da opera baten 
atzean dagoena? Pixka bat 
gaian kokatzeko, abeslarien 
ahotsak aztertuko ditugu. Bi 
taldetan sailkatzen dira: ema-
kumeen ahotsak eta gizonez-
koenak.                                                                                                                

Emakumeen artean ahots 

altuena sopranoarena da eta 
normalean, operako prota-
gonista izaten da, esate ba-
terako, Montserrat Caballe. 
Emakumezko ahotsen beste 
muturrean kontralto egoten 
da, ahots baxuena da eta ema-
kume ospetsuen artean Ewa 
Podles edo Marian Anderson 
aurki ditzakegu. Normalean 

ahots mota hori aurkitzea zaila 
denez, mezzo-sopranoek as-
kotan interpretatzen dute pa-
per hori, eta kategoria honetan 
Teresa Berganza edo Cecilia 
Bartoli dira ospetsuenetariko 
batzuk.                                                                                      

Beste alde batetik, gizonez-

ko ahotsak ditugu. Tenorea 
ahots altuena da, adibidez, Pa-
varotti, Placido Domingo eta 
Josep Carreras bezala. Bes-
te muturrean baxua dago eta 
bere izenak esaten duen mo-
duan, gizonezko ahotsik ba-
xuena dauka, esate baterako, 
Cesare Siepirena.                                                                                                                                      

Azkenik, tenorearen eta ba-

xuaren artean, baritonoa (Pie-
ro Cappucilli) eta baxu-barito-
noa (Bryn Terfel) daude.

Hori jakinda, hasiko gara 
operan parte hartzen duten 
persona guztien papera azal-
tzen, bai antzeztokian daude-
nena, bai atzetik daudenena.
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Bestetik, erabiltzen diren ge-
lez hitz egin nahiko genuke. 
Entsaiatzen ordu asko eta 
asko ematen dutenez, gela 
berezi bat daukate dena ondo 
prestatzeko.

K a m e r i n o e i  d a g o k i o -
nez, guztietan ezinbestekoa 
da pantaila, bozgorailua eta 

megafonia edukitzea. Horrela, 
opera egiten ari denean, ikusi 
eta entzun dezakete antzezto-
kian gertatzen den guztia eta 
megafoniaren bidez abisatu 
ahal diete antzeztokiaren atze-
tik ateratzeko prest egoteko.                                                                                                             
Horrez gain, aktore nagusiek 
kamerino indibidualak dituzte 

prestatzeko edo atseden har-
tzeko eta antzeztokitik hurbil 
egoten dira.

Beraz, hau guztia kontuan 
izanda, normala da sarrerak 
garestiak izatea, ezta? Joan 
zaitezte opera ikustera, ez za-
rete damutuko.

Musika-zuzendaria: bai orkestra jo behar duen guztiaz, bai 
aktore-abeslariek noiz abestu behar duten uneaz arduratzen da.

Eszena-zuzendaria: aktoreek eta estrek nola aritu behar duten erabakitzen 
du eta, horretarako, entsaio guztietan jarraibideak ematen ditu.

Aktoreak: operako protagonistak eta bigarren mailako paperak daukatenak 
dira. Opera interpretatu egiten dute eta abestu edo dantzatu ere egiten dute.

Estrak: jende gehiago behar den eszenetan agertzen direnak dira, adibidez, 
borroka batean.

Teknikariak: antzeztokian dauden plataformak mugitzeaz eta atrezzoak al-
datzeaz arduratzen direnak dira.

Sastreak: alokatzen dituzten operako jantzi guztiak moldatzen dituztenak 
dira, aktoreek erabili ahal izateko. Aipamen berezi bat egin nahiko genieke 
sastreei, haien lana ez baita behar den bezala baloratzen. Lan gogorra dau-
kate eta bai jantziak heltzen direnean, bai opera egiten ari denean egiten 
dute lan. Aktore guztiei neurriak hartu behar izaten dizkiete eta hori kontuan 
izanda jantziak moldatu. Gero, opera egiten denean jantziren batekin ara-
zoa edukiz gero, berehala (agian 10 minututan edo gutxiagotan) konpondu 
behar dute, aktorea eroso egoteko. 

Sastre batek esan zuen moduan: “Aktoreek nahikoa dute antzeztu eta abes-
teaz kezkatzearekin, ezin dira jantziaz ere kezkatu. Hori gure lana da.”  Bisitatu 
genuen sastreek eta makillatzaileek erabiltzen dituzten gelak eta ikus-
garriak direla iruditu zitzaigun.

-Langabetuen taldea-



19

Itsasoko usain gazia, olatuen hots lasai-
garria, eguzki-printzen beroa… Uda he-
men dago eta giro zoragarri hori da ha-
rengandik espero duguna. Baina, egia 
esanez, Euskal Herrian bizi gara eta onar-
tu behar dugu hondartzako egun ederrak 
gutxitan ikusten ditugula. Oso eguraldi 
ona egiten badu, susmatu behar dugu 
gure galerna maitea laster agertuko dela, 
eta orduan akabo hondartza. Bestela, 
eguzkia gozatzeko hegoalderantz joan 
behar da, Araba baino beherago.

Dena den, sasoi honetan ere denbora lu-
zea pasarazten digu eguraldiak etxean, 
nahiko genukeena baino gehiago, eta 
aprobetxa dezakegu telesail bat ikusteko, 
edo batzuk, segun Ana Urrutiak zer esa-
ten duen. Oraindik ez duzu bat ere ikusi? 
Hori zortea zurea! Hemen jakingo duzu 
behar duzun guztia. Adi!

Orain dela urte gutxira arte, telebistaren 
aurrean zain egon behar genuen gure 
telesail gustukoena noiz hasiko, eta ezin 
ginen komunera joan nahi genuenean, 
iragarkiek kapitulua mozten zutenean 

bakarrik. Baina lasai, publizitatea hasita 
denbora zegoen edozein gauza egiteko, 
bai komunera joateko, bai komuna berri-
tzeko. Gainera, atal bat bukatu eta gero 
aste osoa itxaron behar zen, gutxienez. 
Nola iraun genezakeen hori?

Zorionez, gaur egun ikus dezakegu nahi 
duguna nahi dugunean, bai plataforma 
legal baten bidez, bai legez kontrako mo-
duan. Bigarren kasuari buruz ez dakigu 
ezer, jakina, baina ordaindu behar diren 
plataformen artean, badaude bi azken ur-
teotan ospe handia hartu dutenak: Netflix 
eta HBO. Oso beteak dira eta prezioari 
dagokionez ez daude batere txarto.

Argi dago oso erabilgarriak direla etxean 
zerbait ikusteko eguraldi txarra egiten 
duenean, baina, zorte handiago badau-
kagu eta hegoaldera ihes egitea lor-
tzen badugu (eta ez badugu gidatzen, 
mesedez), bidaian ere erabil ditzakegu. 
Aplikazio baten bidez, mugikorrean ere 
eduki guztiak dauzkagu eta. Gainera, ata-
lak etxean deskarga ditzakegu datuak ez 
gastatzeko.

Bestalde, badaude webgune doan ba-
tzuk telesailak euskaraz ikusteko; adibi-
dez: Eitb Nahieran eta Euskal Encodings. 
Lehenengoak Euskal Telebistaren edu-
ki asko erabilgarria dauka, Goenkaletik 
orain ematen duten saio bateraino. 

TELESAILEZ 
EUSKARAZ ERE 

GOZATZEKO
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Bigarrenean denetarik aurki dezakegu: 
telesailak, filmak. Ezin dugu ahaztu azpiti-
tuluak.com ere. 

Hamar urte darama azpitituluak.com-ek 
euskarazko ekimena lantzen etengabe. 
Hamaika film eta telesailetako azpititu-
luak eskura ditugu bertan, doan.

Ikusten duzuenez, aukera asko ditu-
gu, baina, azkenean, zailena ez da non 
edo nola ikusi erabakitzea, zer baizik. 
Horregatik, hona hemen prestatu dugun 
zerrenda euskaraz ikus ditzakegun tele-
sail onenekin.

 
Estatubatuarra 
da eta oso in-
t e r e s g a r r i a . 
Kapitulu bakoitza 
desberdina da, 
baina zertxobait 
dute komunean. 
P r o t a g o n i s t a 
Raimond Red da, 
munduko krimi-
nalik bilatuena. 
Egun batean har-

gatik FBIren aurrean agertu zen propo-
samen bat haiei egiteko. Berak zerrenda 
beltz bat darama izenez Beteta, munduko 
gaizkile okerrenen zerrenda. Adostasuna 
lortzen du eta hemendik aurrean hasten 
da FBI-rekin lan egiten baina noski, bere 
arauekin……

 
ETB1en ikuste-
ko aukera dugu, 
e u s k a r a r a  b i -
koiztuta, noski . 
Telesail katalana 
da, eta etxega-
betu duten filoso-
fiako irakasle bat 
da protagonista. 
Eskola emateko 
duen metodo bi-

txiak aldekoak eta kontrakoak ditu. 

L o s t  t e l e s a i l a 
zure gustukoa 
bada,  hau ere 
ikusi behar duzu. 
Bi denboralditan 
banatuta dago 
hamarna kapi-
tulutan. Zaila da 
azaltzea argu-
dioa baina dena 
hasten da egun 
b a t e a n ,  m u n -

du osoan, ordu berean, jende ugari de-
sagertu da, bat-batean berdin da adina, 
sexua, arraza, bakarrik beraien arropak 
geratu dira lekuetan. Hau guztia onartzea 
zaila da eta drama sakon bat sortzen da 
munduan geratzen diren artean, leftovers 
deritzenak...

 
2 5  u r t e r e n 
ondoren hel-
d u  d a  p a n -
t a i l a  t x i k i e -
t a r a  D a v i d 
Lynchen az-
ken  denbo-
raldia. Estatu 
Batuetako he-
rri txiki horre-
tan gertatzen 
d i r e n  g o r a -

behera aztoragarriek mundu osoa lilura-
tu dute. Euskaraz ikusi ditzakegu kapitulu 
guztiak bolondres talde batek azpitiuluak.
com webgunerako egin duen lan handia-
ri esker.

C1eko goizeko ikasleak



21

Uda heltzean eguraldiak 
hobera egiten du eta, ho-
nekin batera, gure animoa 
ere askoz hobea izaten da; 
lagunekin gehiago biltzen 
gara, denbora gehiago 
ematen dugu kalean...  Gai-
nera, askotariko ekintzak 
antolatzea gustatzen zaigu: 
hondartzara ala mendira 
joatea, piraguismoa edo 
beste kirolen bat egitea…. 
Baina askotan, gauzak  be-
rriak egiteko asmoa izan 
arren informazio ezagatik 
ez gara ausartzen hainbat 
gauzak egitera. Beraz, he-
men proposatzen dizue
gu gero eta ezagunagoa 
bihurtzen ari den kirol bat 
ezagutzea,  ondo pasatze-
ko baina, batez ere,  itsas 
natura beste ikuspuntutik 
ezagutu ahal izateko: 
URPEKARITZA. 
Horretarako, gure ikaslea 
den Ixoneri hainbat galdera 

egin 
diogu, 

asko baitaki 
gai honetaz. 

1. Zer esango zenuke urpe-
karitzari buruz?
Urpekaritza egitea mira-
garria da, arrainak izango 
bagina sentitzeko moduko 
kirola da eta natura zain-
tzearen garrantzia desku-
britzeko aukera oso egokia 
iruditzen zait.

2. Zer nolako modalitatea 
praktikatzen duzu?
Hiru modalitate daude; Ap-
nea, botilarekin edo snor-
kela. Apea, arnasa hartuz 
eta urperatuz egiten da; 
normalean arpoiz arrantza 
egiten dutenek praktika-
tzen dute. Egia da Euskal 
Herrian kirol hau ez dela 
oso famatua eguraldiak ez 
duelako gure alde egiten, 
baina azken urteotan asko 
zabaltzen ari da, batez ere, 
ikasitakoan beste edozein 

lekutan urpekaritza egin 
ahal delako. Botila-urpe-
karitza baino, askok eza-
gutzen dugu snorkel kirola 
titulurik gabe egin dezake-
gulako eta edozeinek prak-
tika dezakeelako, gainera 
hau egiteko, snorkel tuboa 
eta maskara besterik ez 
dugu behar. Horrez aparte 
elementu gehiago erabil 
dezakegu; hegatsak, ure-
tarako jantzia… Baina egia 
esanda eta kirolak antze-
koak izan arren, urpekari-
tza, nire ustez, beste pausu 
bat aurrera joaten da; sako-
nera, itsasontziak, koba-
zuloak, ur azpian denbora 
luzean egotea eta itsasoko 
hainbat sekretu ezagutze-
ko, babesteko eta zaintzeko 
aukera da. 

3. Baina orduan botilarekin 
egiten den urpekaritza egi-
teko beharrezkoa izango 
da tituluren bat edukitzea 
ezta? 
Titulurik ez badugu eta 

U R  A Z P I K O 
L E H E N E N G O 
A R N A S K E T A K
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urpekaritza egitea interesa-
tzen bazaigu, baina zalan-
tzak baditugu gustukoa 
izango dugun ala ez, egin 
dezakegu “bataioa” deitzen 
den lehenengo gauza. Ho-
rretarako, ez dugu titulu-
rik behar, azalpen batzuk 
soilik; nola konpentsatu 
belarriak, hainbat zeinu 
ur azpian komunikatzeko 
(txarto/ondo nago, gora/
behera... batez ere) eta ure-
tara! Hori bai, sartu baino 
lehen galde diezazkiokegu 
gure instruktoreari ditugun 
zalantza guztiak, uretan 
ezin izango dugu eta. Se-
gurtasuna bermatzeko 
“bataioa” egiteko 12 urtetik 
gora izan behar da, eta ezin 
gara 10 metro baino sako-
nago urperatu; normalean, 
edonork egin dezake baina 
gomendagarria da gaixota-
sunen bat badaukagu abi-
satzea. Oso garrantzitsua 
da, kirol guztietan bezala, 
instruktoreak ematen dizki-
gun gomendioak jarraitzea, 
bera da profesionala eta 

gure zain egongo da une 
guztietan.

4. Orduan “bataioa” egin 
eta gero zeintzuk auke-
ra ditugu kirol honekin 
jarraitzen badugu?
Titulu desberdinak daude 
eta lortu ahal izateko bete-
behar batzuk izango ditu-
gu: gero eta adituago iza-
teko tituluak ateratzen joan 
behar izango gara baina 
banaka joan behar dugu.  
Titulu hauek lortzeko beste 
arlotan bezala izango da 
adibidez euskaran bezala 
(C1, Ega, 3. maila) berdinak 
dira baina leku desberdi-
netan aterata. Urpekaritzan 
gauza berbera gertatzen da 
(PADI, FEDAS,ACUC…). Eza-
gunena PADI da eta bere 
lehenengo titulua OPEN 
WATER  da; honek, 18 me-
trotara urperatzea baimen-
tzen du. Hemendik aurrera 
tituluek metro gehiago 
jaisteko edo itsasontzietan 
edo kobazuloetan sartzeko 
baimendu egiten dute eta 

pertsona bakoitzak eraba-
ki beharko du jarraitu nahi 
duen ikasten eta hobetzen 
edo ez. 

5. Zeintzuk dira gomendio 
eta derrigorrezkoak diren 
gauza horiek?
Ba, azaltzen duten lehen-
go gauza da beti bikoteka 
joan behar dugula, ezin 
dugu bakarrik egin. Gure 
bikoteak lagunduko digu 
gertatu ahal den guztiare-
kin, bera izango da birbegi-
ratzen duena ondo dagoen 
gure ekipamendua eta, 
txarto bagaude ur azpian, 
lagunduko diguna.
Beti begiratu behar dugu 
zenbat aire geratzen zai-
gun, kontuan hartuz 100 
bar ailegatzean buelta 
eman behar dugula eta 50 
bar-ekin gora egin behar 
dugula.
Norbaitek ordenagailua 
eraman behar du kontro-
latzeko egin behar diren 
geldiketak. Hauek nitroge-
noa odoletik irteteko behar 
dira eta.
Eta bukatzeko, beti erres-
petu handiarekin egin 
behar dugula ur azpian gu 
ez gaudelako gure inguru-
nean.

Egokitutako urpekatitza irakasten
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6. Ordenagailua? Badirudi 
material garestia eta kon-
plexua dela. Esango diguzu 
zer behar dugu urpekaritza 
praktikatzeko?
Bai, ordenagailua erloju 
moduko bat da eta me-
troak eta denbora neurtzen 
ditu; abisatzen dizu egin 
behar dituzun geldierak, 
zenbat denboratan ezin 
duzu hegazkina hartu pre-
sioagatik eta beste hainbat 
gauza.

Behar dugun materiala: 
berunak, gure pisua eta 
eramaten dugun jantziaren 
arabera; jantzia bustia, erdi
-siku edo sikua izan daiteke 
tenperaturaren arabera; 
eskularruak, txanoa eta 
eskarpinak nahi badugu; 
Botila, jacketa, eta erregu-
ladorea dira airea eta oreka 
hartzeko eta kontrolatzeko. 
Eta bukatzeko badaude 
hainbat objektu: labana, 
linterna, ahatea (abisatze-
ko), ….

7. Oso desberdina da he-
men urpekaritza pratikat-
zea beste lekuekin konpa-
ratuz? Zer ikusi dezakegu 
hemendik?
Bai, egia da oso desber-

dina dela hemengo itsa-
soan praktikatzea beste 
batzuetan baino: eguraldia, 
korronteak, ikusgaitasuna 
nahiko txarrak dira, baina 
berdin da; gustukoa ba-
duzu, disfrutatu dezakezu. 
Gainera, gustatzen zaizun 

zerbait berdin dizu non 
egin eta gero oporretan 
aprobetxatu dezakegu bes-
te lekutan egiteko.
Nik hemendik ikusi ditudan 
arrainak: itsasoko zaldia, 
olagarroa, itsas sugea, 
txibiak, abakandoa,kabra-

Castro
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rroka eta beste arrain asko. 
Castroko Pedregal hondar-
tzan Kobazuloak ere ikusi 
nituen eta hasieran pixka 
bat beldur nintzen baina 
benetan zoragarria iruditu 
zitzaidan. Dakidanez he-
mendik ere itsasontzia eta 
kanoi daude.

8. Zaila da hemendik urpe-
karitza praktikatzea?
Ba gero eta errazagoa da, 
ezagunagoa bihurtzen ari 
delako. Egia da hemengo 
eguraldiak ez duela lagun-
tzen baina hemen ekainetik 
urrira hasi dira praktikatzen. 
Hemen inguruan hainbat 
leku daude urpekaritza 
praktikatzeko, nik Getxon, 
Mutrikun, eta  Castron egin 
dut, baina Bermeon eta 
Santurtzin ere egin dezake-
gu… Alde batetik, joan gai-
tezke klub batera; bertan 
materiala zaharragoa izan 
arren merkeagoa da titulua 
ateratzea zein “bataioa” 
egitea. 
Beste alde batetik, zentro 
batera joatea ere izan dai-
teke aukera, hemen mate-
riala berria eta egokiagoa 
daukate. Klubak norma-

lean lortzen duen dirua da 
mantentzea egiteko eta 
gero bazkide egin gaitez-
ke urtean diru kantitate bat 
ordainduz urpekaritza egi-
teko eta egun konkretue-
tan parte hartzeko egiten 
dituzte ekintzetan klubaren 
arabera; Gabonetan egiten 
duten ur azpiko jaiotza, 
argazki lehiaketa, itsasoko 
garbiketa…  Nik adibidez  
Castroko Mundo Marino 
klubean sartu nintzen haie-
kin hainbat lekutara joaten 
naiz urpekaritza egitea 
eta gainera, urtean zehar 
ekintza oso interesgarriak 
egiten dituzte baina nire 
ustez garrantzitsuenak itsa-
soko garbiketa eta elbarriei 
dohainik urpekaritza egiten 
laguntzea dira.

9. Eta bukatzeko esan duzu 
itsasoko garbiketa eta el-
barriei laguntzen duzuela. 
Zergatik egiten duzue hau 
guztia urpekaritza baino ez 
egin beharrean?
Nire ustez oso inportantea 
da guztien esku egotea eta 
erakustea itsasoa zain-
tzearen garrantzia. Kirol 
hau praktikatzen dugunok 
oso kontzientziatuta gaude 
ikusten dugulako kontami-
nazioak ur azpian zein era-
gina duen, beraz,  ekintza 
desberdinak egiten ditugu 
guztion begiak zabaltzeko 
asmoarekin. 

Castron garbiketa egiten

Mutriku
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100 g olio Goilarakada bat anis

Laranja baten azala Kilo erdi hirin

50 cl ardo zuri 100 g glass azukrea

Osagaiak

Perrunillen Errezeta

Nola egin:
Lehenengo, frijitu olioa laranja azalarekin; ondoren, atera eta utzi hoztu arte. 

Jarraian, ipini lapikoan olioa, ardoa eta anisa, pixkanaka-pixkanaka erantsi  hirina eta dena 
nahasi orea egin arte. 

Gero, 15 minutuan jarri 
plater batean. 

Segidan, botilarekin 
edo arrabolarekin orea 
zabaldu eta mehetu 
zentimetro erdiko orea 
izan arte.

Behin orea izanda, 
moztu edalontzi bate-
kin, sartu zatiak labe-
ko erretiluan eta sartu 
labean 180ºC-an  25 
minutuz. 

Denbora bukatzean, 
atera erretilutik pastak 
eta bota glass azukrea 
gainetik .

Nola egin Glass azukrea etxean:
Bi modu daude:

1. Eho azukre normala kafe-ehotzailearekin.

2. Zabaldu azukrea  mahai gainean, eta ondoren,  azukrearen gainetik arrabola edo botila 
pasatu atzerantz behin eta berriro.

On egin! 10. TALDEA
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KAPRIKORNIO (Abenduaren 21etik urtarrilaren 20ra)
Lur zeinua: Mendia.
Ezaugarriak: Ezinbestekoa dela uste du.
Esaldi hobetsienak: Zer egingo zenuke ni gabe.
Leloa: Bizitza laburra da, eskerrak aldapatsua dela. Mendira egiten duen ahuntz bat da.

GEMINIS (Maiatzaren 21etik ekainaren 20ra)
Haize zeinua: Haize-bolada.
Ezaugarriak: Pertsona asko dira bakar batean.
Esaldi hobetsiena: Dena gezurra da,ezta?.
Goiburua: Bizitza laburra da baina bi gauza aldi berean egiten badituzu luzea egingo zaizu!.
Bi lagun bakar batean direnez , batek esan ahal dizu: ”gaur oso gazte zaude” eta besteak “as-
koz hobeto izango zen ohetik altxatu … zelako aurpegia”.

TAURO (Apirilaren 21etik maiatzaren 20ra)
Lur zeinua: Etxea.
Ezaugarriak: Mugarik gabeko pazientzia.
Esaldi hobetsiena: Pentsatzen dut; beraz, existitzen naiz.
Leloa: Bizitza laburra da, gozatu poliki-poliki eta gehiago iraungo du.
Bere buruarengan konfiantza handia duen pertsona.

ARIES (Martxoaren 21etik apirilaren 20ra)
Su zeinua: Txispa daukate.
Ezaugarriak: Suhartasun.
Esaldi hobetsiena: Lehenengo!. 
Leloa: Bizitza laburra da. Azkar ibili behar dugu!.
Pentsatu gabe egiten dituzte gauzak, besteak haiek ez aurreratzeko.
Igerilekura botatzen dira,eta jaisten ari direnean, une horretan,ikusten dute ez dagoela urik!!

PISZIS (Otsailaren 21etik  martxoaren 20ra)
Ur zeinua: Itsasoa.
Ezaugarriak: Ameslaria eta intuitiboa.
Esaldi hobetsienak: Lor daiteke; beraz, lortuko dut.
Leloa: Ezina, ekinez egina.

AKUARIO (Urtarrilaren 21etik  otsailaren 20ra)
Haize zeinua: Koloreko korapiloa.
Ezaugarriak: Besteak harritzea.
Esaldi hobetsienak: Gaur zer da? Atzo ala bihar.
Leloa: Bizitza laburra da, laburra da bizitza, bizitza bizitza labur bat da.

Horoskopoa
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SAGITARIO (Azaroaren 21etik abenduaren 20ra)
Su zeinua: Eguzkia.
Ezaugarriak: Denon laguna.
Esaldi hobetsienak: Jendeari barre eragitea magikoa da.
Leloa: Pazientzia berehala galtzen dut.

ESKORPIO (Urriaren 21etik  azaroaren 20ra)
Ur zeinua: Laku misteriotsuak.
Ezaugarriak: Pasioa.
Esaldi hobetsienak: Nahi dut!.
Leloa: Bizitza laburra da, gozatu topera!.

LIBRA (Irailaren 21etik urriaren 20ra)
Ur zeinua: Haize leun
Ezaugarriak: Zalantza. 
Esaldi hobetsiena: Batzuetan bai ,batzuetan ez.
Goiburua: Ez daukat zalantzarik ;bizitza laburra da…ala ez?.

VIRGO (Abuztuaren 21etik irailaren 20ra)
Lur zeinua: Uzta.
Ezaugarriak : Kezka.
Esaldi hobetsiena: Utzidazu zuzentzen.
Goiburua: Bizitza laburra da eta gainera ez dago ezer lekuan.
Beti kezkatuta daude eta nahiz eta ezer gertatu ez haiek itxaroten ari dira zer gertatuko.

LEO (Uztailaren 21etik abuztuaren 20ra)
Su zeinua: Eguzkia.
Ezaugarriak: Arreta zentroa izan.
Esaldi hobetsienak: Baina oraindik ere erregea naiz.
Leloa: Bizitza laburra bada, atera iezaiozu distira.

Horoskopoa

KANTZER (Ekainaren 21etik  uztailaren 20ra)
Ur zeinua: Itsasoa.
Ezaugarriak: Zalantzatia.
Esaldi hobetsiena: Sentitzen dut, orduan existitzen naiz.
Leloa: Bizitza laburra da, maite zaitzala pertsona batek gutxienez.

Eguerdiko B2 taldea



EUSKARAN MURGILDU
TRINKOAK / INTENSIVOS

Bilbon edo Etxebarrin
Maila guztiak (C2 izan ezik) / Todos los niveles (excepto C2)

5 ordu egunean, hilabete batez / 5 horas al día durante un mes
EKAINA / JUNIO   1-28  8:30 / 14:00
UZTAILA / JULIO 2-27  8:30 / 14:00
ABUZTUA / AGOSTO  1-30 8:30 / 14:00
IRAILA / SETIEMBRE  3-28 8:30 / 14:00   edo 15:30 / 21:00

Etxebarritarrek 106 € Ez erroldatuek / No empadronados/as  240 € 

BARNETEGIAK / BARNETEGIS
Arantzazun (Gipuzkoa)

B2 – HABE 2 / C1 – EGA – HABE 3
Bi aste / Dos semanas

8:30-14:00   bazkaria   16:00-19:00
UZTAILA / JULIO   16-28 
ABUZTUA / AGOSTO uzt.30- abuz.11
ABUZTUA / AGOSTO 13-25

Sindika hotelean, pentsio osoan / pensión completa
Etxebarritarrek 446 € Ez erroldatuek  / No empadronados/as  580 €

AUTOIKASKUNTZA BOGA AUTOAPRENDIZAJE
3 hilabetez / durante 3 meses

Online programa + 8 talde-saio + 8 tutoretza (abuztuan eskolarik ez)
Programa online + 8 sesiones de grupo + 8 tutorías (agosto sin clases)

Ordu aukera / Opciones horarias
9:00 – 13:00  eta  16:00 – 20:00

Egun aukera: astearte, asteazken, ostegunetan 
Opciones diarias: martes, miércoles, viernes

Etxebarritarrek 254 € Ez erroldatuek / No empadronados/as  360 €*
*100 €  itzultzen dira, orduak betez gero

*Se devuelven 100 € en caso de cumplir las horas

BOGA SOILIK (SIN CLASES)
Online programa 3 hilabetez / Programa online durante 3 meses

Etxebarritarrek  103 € Ez erroldatuek  / No empadronados/as  155 € 

euskaltegia@etxebarri.eus
www.etxebarrikoeuskaltegia.com

94 426 28 02


